
Fris beegolf -kiekon valin tao pas 
Kiirkkiiisellii on tarjolla laaja valikoima eri valmistajien frisbeegolfkiekkoja. Frisbeegolfkiekkoja on saatavilla monissa eri muovilaaduissa, painoissa 

ja viireissii. Kaikki niimii tekijiit vaikuttavat osaltaan kiekon lento-ominaisuuksiin. 

Putteri, lii.hestymiskiekko, draiveri 

Frisbeegolf -kiekot jaetaan kolmeen eri ryhmiiiin: putteri, liihestymiskiekot ja draiverit. Putterit ovat kiekoista hitaimpia ja niillii heitetiiiin yleensii ly

hyemmiit liihestymisheitot sekii heitot itse koriin. Draiverit ovat liitiivimpiii ja pisimmiille lentiiviii kiekkoja. Liihestymiskiekot sijoittuvat niiiden 

kahden kiekkotyypin viiliin. Aloittelijalle helpoin on ostaa kiekkosetti, jossa tulee kaikki tarvittavat kiekot alkuun piiiisemiseksi. 

Kiekon arvot 

Moni valmistaja (esim. Innova, Discmania ja Westside Discs) kiiyttiiviit kiekkojensa lento-ominaisuuksien esittiimiseen neljiin eri numeroarvon yh

distelmiiii. Niimii ovat jiirjestyksessii vasemmalta oikealle: nopeus, liito, vakaus ja feidi. 

Nopeus (speed) kuvaa kaytanniissa sita, kuinka kovaa kiekkoa tulee heittaa, jotta se kayttay
tyy muiden numeroarvojen mukaisesti. Nopeimmat kiekot vaativat hyvaa tekniikka ja lahtiino
peutta lentaakseen hyvin joten aloittelijan kannattaakin suosia hitaampia kiekkoja. 

Vinkki! 

Aloittelijan kannattaa suosia 4 - 6 nopeuden alivakaita lahestymiskiekkoja. Omalle heittovoimalle liian 
nopea kiekko kaantaa helposti liian aikaisin vasemmalle (oikeakatisen rystyheitto). 

Liuku (glide) kuvaa kiekon kykya pysya ilmassa sen lahdettya heiton jalkeen kadesta. Aloittelijoille 
suurempiliitoiset kiekot ovat helpompia heittaa, silla ne tarvitsevat vahemman voimaa lentaakseen pi
demmalle. Pienempiliitoiset kiekot kestavat taas paremmin tuulta, mutta vaativat enemman voimaa 
lentaakseen pidemmalle. 

Vakaus (ali-ja ylivakaus) (turn) 

Kiekon vakaus tarkoittaa sita mihin suuntaan kiekko pyrkii heitettaessa kaartamaan. Alivakaat kiekot 
pyrkivat oikeakatisen rystyheitolla heitettaessa kaartamaan oikealle kun taas ylivakaat pyrkivat kaar
tamaan vasemmalle ennen maahan putoamistaan. Aloittelijalle alivakaat kiekot ovat paras vaihtoehto, 
silla ne eivat ala kaantymaan heti vasemmalle ja ovat siten helpompia heittaa. 

Feidi (fade) kuvaa sita kuinka herkasti kiekko kaartaa heiton lopussa vasemmalle (oikeakatisen rysty
heitto). Mita pienempi feidi, sita vahemman kiekko kaartaa. 

Muovilaadutja kiekon paino vaikuttavat myiis osiltaan kiekon lentorataan. Pehmeammat muovit ovat 
usein hiukan alivakaampia, toimivat paremmin talvisaassa ja eivat kimpoa yhta kauas puuosumista 
kuin kovemmat muovilaadut. Kovemmissa muoveissa taas on yleensa hiukan enemman liitoa ja ne kes
tavat osumia yleensa paremmin. Kevyemmat kiekot vaativat vahemman voimaa lentaakseen pidem
malle ja sama kiekko voi olla alivakaampi kevyempana versiona. Painavammat kiekot tottelevat parem
min tuuleessa, mutta vaativat enemman lahtiinopeutta lentaakseen pidemmalle. 

Vinkki! 

Las ten, aloittelevan harrastelijan ja naisten kannattaa suosia etenkin harrastuksen alussa kevyempia 
135 - 160g kiekkoja. 

() Hiirlllliiinen 


